
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

เทศบาลตำบลห้วยลาน 
อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร งใสในการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐ (ITA) ประจำป
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล 3 เครื่องมือ 
และมีหลักเกณฑ์การประเมิน ดังนี้ 
 1. การประมวลผลคะแนน 
  การประมวลผลคะแนน มีข้ันตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้ 

เครื่องมือในการประเมิน ตัวช้ีวัด น้ำหนัก 
แบบวัดการรับรู้ 

ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน 
(IIT) 

ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหนาที ่
ตัวชี้วัดที่ 2 การใชงบประมาณ 
ตัวชี้วัดที่ 3 การใชอำนาจ 
ตัวชี้วัดที่ 4 การใชทรัพยสินของทางราชการ 
ตัวชี้วัดที่ 5 การแกไขปญหาการทุจริต 

ร้อยละ 30 

แบบวัดการรับรู้ 
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก 

(EIT) 

ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดําเนินงาน 
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน 

ร้อยละ 30 

แบบตรวจการเปิดเผย 
ข้อมูลสาธารณะ 

(OIT) 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยขอมูล 
ตัวชี้วัดที่ 10 การปองกันการทุจริต 

ร้อยละ 40 

 2. คะแนนและระดับผลการประเมิน 
  ผลการประเมินจะมี 2 ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผล
การประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น 7 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน ระดับ 
95.00 – 100 

85.00 – 94.99 
75.00 – 84.99 
65.00 – 74.99 
55.00 – 64.99 
50.00 – 54.99 

0 – 49.99 

AA 
A 
B 
C 
D 
E 
F 

 3. ผลการประเมินตามเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 21 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. 2561 – 
2580) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงาน
ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และแผนงานบูรณา
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงานภาครัฐมีผล
การประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
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การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

เทศบาลตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 
 

 เทศบาลตำบลห้วยลาน ได้ผลการประเมิน 71.90 คะแนน ระดับผลการประเมิน C และไม่ผ่านตาม   
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัดของการประเมิน ITA ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง 

แบบวัดการรับรูของผู้มีสวนได้สวนเสียภายใน 
(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) 

1. การปฏิบัติหนาที ่
2. การใชงบประมาณ 
3. การใชอำนาจ 
4. การใชทรัพยสินของทางราชการ 
5. การแกไขปญหาการทุจริต 

คะแนนเฉลี่ย 

85.53 คะแนน 
75.57 คะแนน 
80.23 คะแนน 
78.05 คะแนน 
76.74 คะแนน 

79.22 คะแนน 

    จากผลคะแนนพบว่า เทศบาลตำบลห้วยลาน
มีประเด็นทีต่้องปรับปรุงและแก้ไขคือ  
    1. การใชงบประมาณ เห็นควรประชาสัมพันธ์
และให้ข้อมูลบุคลากรในหน่วยทราบเกี ่ยวกับ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และส่งเสริม
ให้เปิดโอกาสมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้
จ่ายงบประมาณ โดยเพ่ิมการให้สอบถาม ทักท้วง 
ร้องเรียน 
    2. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเทศบาล
ตำบลห้วยลานต้องมุ่งเสริมสร้างให้ความสำคัญ
กับการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน และนำ
ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน
และภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน 
เพ่ือป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน  

แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
(External Integrity and Transparency Assessment: EIT) 

6. คุณภาพการดําเนินงาน 
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8. การปรับปรุงระบบการทำงาน 

คะแนนเฉลี่ย 

80.76 คะแนน 
76.82 คะแนน 
76.21 คะแนน 

77.93 คะแนน 

    จากผลคะแนนพบว่า เทศบาลตำบลห้วยลาน
มีประเด็นทีต่้องปรับปรุงและแก้ไขคือ 
    1. การปรับปรุงระบบการทำงาน เห็นควร
นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ
ให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น 
และปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการดำเนินงาน/
การให้บริการดีขึ้น 
    2. ประสิทธิภาพการสื ่อสาร เห็นควรเพ่ิม
ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การดำเนินงาน/การให้บริการ และเพ่ิมช่องทาง
ให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงาน 
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แบบตรวจการเปดเผยขอมูลสาธารณะ 
(Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 

9. การเปิดเผยขอมลู 
10. การปองกันการทุจริต 

คะแนนเฉลี่ย 

92.50 คะแนน 
31.25 คะแนน 

61.88 คะแนน 

    จากผลคะแนนพบว่า เทศบาลตำบลห้วยลาน
มีประเด็นทีต่้องปรับปรุงและแก้ไขคือ 
    การป้องกันการทุจริต เห็นควรแสดงผลการ
ดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และแสดง
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอยีด
การวิเคราะห์ ตลอดจนแสดงผลการประเมิน
ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ 
หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด
การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส ่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน 

 
รูปภาพแสดงระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลตำบลห้วยลาน 
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แผนภูมิเปรียบเทียบระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

รายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหรือปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 เทศบาลตำบลห้วยลานได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 จำนวน 71.90 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีผลการ
ประเมินระดับ C หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้สอดคล้องตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน 
ITA ค่อนข้างมาก มีประเด็นสำคัญที่ควรพิจารณาเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาอีกราวร้อยละ 25 - 35  
ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด หน่วยงานพึงพิจารณารายละเอียดผลการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
แก้ไขในจุดที่เป็นปัญหา ซึ่งจะทำให้สามารถยกระดับคะแนนในรายตัวชี้วั ด และคะแนนโดยภาพรวมเพ่ือ
นำไปสู่การดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสเพิ่มขึ้น โดยประเด็นที่ควรมีการเปิดเผยหรือบริหาร
จัดการให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ 
 1. แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดย
มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยง านไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 2. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐของปีที่ผ่านมา โดยมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ
จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ  
 3. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา 
อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น 
 4. แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน / เป็นกิจกรรม
หรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36 / 
เป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
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 5. แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติ หน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต
หรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน โดยมีข้อมูล
รายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและ
การดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น ทั้งนี้ต้องเป็นการดำเนินการในปีที่รับการประเมิน 
 6. แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ 
ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ซึ่งเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
 7. แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการ
ดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการ/กิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ 
ผลสัมฤทธิ์ ตามเป้าหมาย เป็นต้น และเป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา 
 8. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
ของท่านมากข้ึน 
 9. ส่งเสริมให้หน่วยงานเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ        
โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน 
 10. ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง 
 11. ส่งเสริมกลไกการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง 
 12. กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานว่ามีการติดต่อ ปฏิบัติงาน และให้บริการแก่
ประชาชนเป็นไปตามข้ันตอนและระยะเวลาที่กำหนด 
 13. เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน 
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มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 

มาตรการ วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

1. มอบหมายหน้าที่ความ
รับผิดชอบดำเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสใน 
การดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

- กำหนดเจ้าหน้าที่และมอบหมายให้รับผิดชอบ
ในการจัดเตรียมข้อมูล/เอกสารในการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส 
- สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี ่ยวกับเกณฑ์การ
ประเมินและการทำงาน 

ธ.ค. 2564 สำนักปลัด 
 

2. ให้ความรู้เรื่องการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ 

- จัดอบรมให้ความรู้เรื ่องการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

ต.ค. 2564 
- 

มี.ค. 2565 

สำนักปลัด 
 

3. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการ
ใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้าง การจัดหาพัสดุ และ
กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้บุคลากร
รับทราบ 

ต.ค. 2564 
- 

ก.ย. 2565 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

4. ให้ความรู้เรื่องการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
และพนักงานจ้าง 

- ให้ความรู้เรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
แก ่พน ักงานเทศบาล ล ูกจ ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

ม.ค. - มี.ค. 
2565 

สำนักปลัด 
 

5. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
สื่อสาร 

- เพิ ่มช่องทางการสื ่อสารและช่องทาง การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ทั่วถึง เพื่อถ่ายทอด
สื่อสารไปยังบุคคลภายนอก 
- มีการสื่อสัมพันธทั้งในระดับหน่วยงานเพื่อให
บุคลากรในองค์กรและบุคคล ภายนอกได้รับ
ทราบขอมูลข่าวสารและไดรับรูการดําเนินงาน
เพ่ือเสริมสรางคุณธรรมและความโปรงใส 

ม.ค. – มิ.ย. 
2565 

สำนักปลัด 
 

6. การติดตามและประเมินผล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
พ.ศ. 2561 – 2564 ทั้งทาง
เอกสาร และทางระบบรายงาน
และติดตามประเมินผลการ
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ป้องกันการทุจริตของอปท. 
(e-PlanNACC) 

- การติดตามและประเมินผลการดำเนินการตาม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงาน
ผลการปฏิบัต ิต ่อนายกเทศมนตรี  ในรอบ 6 
เดือนและรอบประจำปี 
- รายงานผลการดำเนินงานทางระบบรายงาน
และติดตามประเมินผลการดำเน ินงานตาม
แผนปฏิบัต ิการป้องกันการทุจร ิตของอปท.     
(e-PlanNACC) 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

สำนักปลัด 
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มาตรการ วิธีการดำเนินการ 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้รับผิดชอบ 

7. ติดตามผลการดำเนินงาน 
ของแต่ละงานที่รับผิดชอบเป็น
ประจำทุกเดือน 

- มีการรายงานผลการปฏิบัติราชการทุกส่วน
ราชการต่อนายกเทศมนตรี 

ต.ค. 2564 
– 

ก.ย. 2565 

สำนักปลัด 
กองคลัง 
กองช่าง 

8. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงาน 

- กำหนดเจ้าหน้าที่ผู ้ร ับผิดชอบและมอบหมาย
หน้าที่ให้ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของ
เทศบาลตำบลห้วยลาน 
- ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไชต์เทศบาลให้เป็น
ปัจจุบันและพร้อมใช้งานเสมอ 
- จัดทำช่องทางร้องเรียนร้องทุกข์ แจ้งเบาะแส
การทุจริต การเสนอแนะ ให้หลากหลายช่องทาง 
และมีมาตรการ ในการคุ้มครองผู้ร้องเรียนอย่าง
มีคุณภาพ 

ม.ค. – มิ.ย. 
2565 

สำนักปลัด 
 

 


